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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

Governo sobe IOF sobre crédito, tributos na importação e combustí veis

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou na últi ma segunda-feira,19, aumento de tributos sobre operações de crédito, sobre 
produtos importados e, também, combustí veis. A expectati va da equipe econômica é arrecadar R$ 20,6 bilhões neste ano com as 

alterações.

De 16 a 19 de junho acontecerá na sede da ASPACER e 
do SINCER o 8º Forn&Cer (Encontro Internacional de 

Fornecedores, Cerâmica e Mineração). O evento reúne os 
maiores e melhores fornecedores da cadeia produti va. Empresas 
de colorifí cios, máquinas pesadas, equipamentos, peças e 
serviços em um espaço excelente para a realização de negócios 
e a promoção de relacionamentos. Reserve seu espaço, através 
do departamento comercial. Mais informações: (19) 3545-1145, 
com Ana Paula.

Faltam 143 dias para o Forn&Cer

Desde sua fundação, em 1812, a Gail constrói uma história de sucesso, aliando tradição, qualidade, inovação, design funcional e 
sustentabilidade, endossada por seus produtos e soluções técnicas. É a indústria líder nacional em produtos extrudados de alta 

performance, com competência técnica e sistemas singulares para obras diferenciadas. No próximo dia 27 de janeiro, a empresa comple-
tará 203 anos. A ASPACER e o SINCER desejam mais prosperidade à renomada empresa.

Cerâmica Gail completa 203 anos 

Crédito

Em todas as operações de crédito – incluindo fi nanciamento 
imobiliário e emprésti mo pessoal –, o cidadão terá que ar-

car com uma alíquota maior do Imposto sobre Operações Finan-
ceiras (IOF), que subiu de 1,5% para 3%. A medida vai encarecer 
diretamente no Custo Efeti vo Total (CET) de todos os emprésti mos 
e fi nanciamentos no país. Na práti ca, além das taxas de juros, o 
consumidor vai desembolsar uma quanti a extra em tributos para 
a arrecadação do governo.

Durante a 13ª edição da Expo Revesti r, de 3 a 6 de março 
de 2015, no Transamérica Expo Center em São Paulo, a 

Revista ASPACER estará circulando com 5.000 exemplares. Para 
anunciar na maior vitrine do setor cerâmico de Revesti mento, 
consulte o departamento comercial da enti dade, com Ana Paula: 
(19) 3545-1145.

Anuncie na Revista ASPACER e esteja em 
evidência na 13ª edição da Expo Revesti r

Com as medidas anunciadas nesta segunda, o consumidor 
deve fi car atento, também, ao comprar produtos importa-

dos. No caso das importações, o PIS e a Cofi ns foram elevados 
de 9,25% para 11,75%. O objeti vo, segundo Levy, é compensar 
a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que excluiu o ICMS 
das importações. “A gente ajusta a alíquota para que não se pre-
judique a produção domésti ca. Correção da própria economia”, 
declarou. A expectati va é arrecadar R$ 694 milhões neste ano.

Importados

O SINCER informa que a Contribuição Sindical para 2015, fi xada anualmente conforme determinação do arti go nº 578 da CLT, de-
verá ser recolhida até o dia 31 de janeiro (sábado). Caso não tenha recebido o boleto para recolhimento em tempo hábil, favor 

consultar o site do Sindicato: www.sincer.com.br, através do link: Contribuição Sindical, ou entrar em contato com Ana Cristi na ou Thais 
Carnevale, pelo telefone (19) 3545-1145.

ATENÇÃO: Contribuição Sindical vence no próximo dia 31

A volta da Cide e a elevação do PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofi ns) sobre os combustí veis, terá 
um impacto de R$ 0,22 para a gasolina e de R$ 0,15 para o díesel. O PIS e a Cofi ns terão alta imediata, mas o aumento da CIDE só 

valerá daqui a 90 dias.

Combustí veis


